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Case
Story

Vi har haft tät kontakt med Tabellae och det har 
varit en angenäm upplevelse. De känner till sin 
produkt från grunden och är mycket lyhörda inför 
sina kunder, precis som vi är.

Ole A ggerho lm
IT-ansvarig, A-TEX

Företaget A-TEX i Herning grundades 1991 och är en av 
de ledande globala leverantörerna av identitetsskapande 
brandingartiklar till europeiska och amerikanska mode- 
märken, däribland etiketter, hängetiketter, förpacknings- 
lösningar och butiksdekorationer. 

A-TEX erbjuder kunderna en innovativ design som lev-
ereras i tid tack vare effektiva logistiklösningar av hög 
kvalitet.

De varumärkesägare som A-TEX samarbetar med är 
kända och professionella märken och därför måste 
kommunikationen med både kunder och tillverkare sig-
nalera hög kvalitet, förklarar Ole Aggerholm, som är IT-
chef hos A-TEX.

“När vi skickar en order eller faktura, ska dokumentet 
signalera hög kvalitet, precis som våra produkter. Det 
vill säga med en snygg layout, som visar att vi är ett 
kvalitetsmedvetet företag. Och den uppgiften kan vårt 
ERP-system, MS Dynamics AX 2012, inte lösa på ett 
rimligt sätt. Så istället använder vi LaserNet för att for- 
matera dokumenten så att de framhäver vårt varumärke 
precis på det sätt vi önskar och helt utan begränsningar.”

Design av företagsdokument
På detta sätt använder man nu LaserNet för att forma- 
tera och distribuera en lång rad av de dokument som 
kommer ut från Dynamics AX 2012 till antingen e-post-, 
utskrifts- eller XML-format. Det handlar bland annat om:

• Fakturor till kunderna
• Fakturor till fakturering mellan A-TEX-företagen
• Kontomeddelanden till kunderna
• Ordrar till leverantörerna
• Plocksedlar till lagren

LaserNet används dock inte bara för att ge dokument-
en önskad layout med A-TEX visuella identitet.

Det används även för att anpassa innehållet efter mot-
tagarens önskemål, berättar Lars Jakobsen, som är  
Global Project Manager och ansvarar för LaserNet-
projekten hos A-TEX:

“Våra slutkunder är inte själva varumärkesägarna, utan 
de fabriker där de tillverkar kläderna. De ligger över 
hela världen och har vitt skilda krav på vilka data som 
ska ingå i exempelvis en faktura eller var informationen 
ska stå på pappret.”

A-TEX understödjer branding
med LaserNet



Som ett exempel nämner Lars Jakobsen att man har 
kunder i Turkiet, som får fakturorna på turkiska och 
med mer information än vad som är standard, eftersom 
myndigheterna kräver det. På så sätt skräddarsys do- 
kumenten efter kundernas önskemål med utgångspunkt 
från kundkortet i Dynamics AX.

Både data och bilder
Det gäller inte bara datafälten, utan även logotyper och 
alla andra illustrationer man kan infoga i dokumentet.

Denna output-lösning gäller för alla A-TEX-företag och 
man använder ett gemensamt IT-center i Herning. Samt- 
liga företag i koncernen följer därför en parallell Laser-
Net-strategi, där man tar ett steg i taget med nya projekt. 
Det mesta av anpassningsarbetet med LaserNet utförs 
av Tabellae, eftersom man inte har haft tid med detta 
på A-TEX IT-avdelning. Men man skulle lätt kunna göra 
det själv, understryker Ole Aggerholm.

En mycket bra plattform
Dessa output-lösningar är dock endast det första steget 
med LaserNet, berättar Lars Jakobsen: “Vi har nu fått 
en riktigt bra plattform med LaserNet, så vi har många 
nya idéer om vad det också kan användas till. Det finns 
ju många användningsmöjligheter och nästa projekt 
som vi överväger att sätta igång med är automatisk be-
handling av fakturorna från våra leverantörer.”

Ett annat projekt är en tät integration mellan MS Dyna- 
mics AX 2012, LaserNet och A-TEX kundwebbsida, 
där man tar emot mer än 99 % av alla ordrar. Här kan 
kunderna gå in och se alla sina utestående och betalda 
fakturor och få ett uppdaterat kontomeddelande. Allt 
skapas med LaserNet.

De är lyhörda för kunderna
Så planerna är många. De är inte minst tack vare att 
man har ett mycket bra samarbete med de två företagen 
som står bakom LaserNet, Tabellae och FormPipe 
Software, berättar Ole Aggerholm avslutningsvis:

“Vi har haft tät kontakt med Tabellae och de känner 
verkligen till sin produkt till fullo. De har alltid agerat 
snabbt när vi har haft behov av det och de har aldrig 
kommit med dåliga bortförklaringar, när något strulade. 
De är mycket lyhörda inför sina kunder, precis som vi. 
Så vi har mycket gemensamt när det gäller förhållandet 
till kunderna.”

A-TEX med huvudkontor i Herning har 400 an- 
ställda över hela världen och bedriver verksamhet 
i Danmark, Tyskland, Sverige, England, Italien, 
Holland och USA och har logistikcentran i Hong 
Kong, Kina, Turkiet, Indien och Bangladesh.

Design och utveckling sker i företagets huvud-
kontor i Herning, som har 80 anställda.

Huvuddelen av koncernens övriga 300 medar-
betare ansvarar för inköp och distribution i nära 
samarbete med tillverkarena i Asien. Själva till- 
verkningen är utlagd på ett nätverk av leveran-
törer i Asien.

Alla våra externa dokument ska signalera hög 
kvalitet, så därför använder vi LaserNet.
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